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Health at a Glance: Europe 2020
- Összefoglaló Covid19-járvány 2020-ban az elmúlt évszázad a legsúlyosabb pandémiája lett. A közegészségügyi válság
jelentős gazdasági válsághoz vezetett, amely mind napjainkban, mind a jövőben komoly
következményekkel jár az egyéni és társadalmi jólétre. A Covid19-járvány felszínre hozta az egészségügyi
rendszerek gyengeségeit, amelyek már a járványt megelőzően is léteztek. Sok szó esik arról, hogy az
egészségügyi kiadásokra inkább befektetésként kellene tekinteni, ám ennek ellenére a szakpolitikai
megközelítések nem változtak jelentős mértékben a válság előtt. Az egészségügyi kiadások túlnyomó
részét a gyógyításra és nem a megelőzésre fordítják.
A Covid19 sokkszerű hatást gyakorolt társadalmunkra és gazdaságunkra, ami miatt a közegészségügy
hirtelen a politika napirendjének élére került. A Covid19 miatti halálozásnak egyértelmű szociális vetülete
van, amely az egészségi állapot társadalmi determinánsainak fontosságára hívja fel a figyelmet.
A Covid19-világjárvány rámutatott arra, hogy az egészségügyi rendszerek rugalmasságát az egészségügyi
rendszerek teljesítménye szempontjából ugyanolyan fontos szempontként kell kezelni, mint a
hozzáférhetőséget, az ellátás minőségét és a hatékonyságot.

Az egészségügyi rendszerek rugalmassága a Covid19 tekintetében
2020. október végéig több mint 7 millió ember fertőződött meg és 220 000 halt meg Covid19 betegségben
az EU országaiban, Izlandon, Norvégiában, Svájcban és az Egyesült Királyságban. A világjárvány első
hullámában a vírus súlyosan érintett számos nyugat-európai országot, nevezetesen Belgiumot,
Franciaországot, Olaszországot, Hollandiát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot, valamint
Svédországot. 2020 augusztusa óta azonban a vírus Európa-szerte szélesebb körben kezdett terjedni.
Néhány országban sikerült korlátok közé szorítani a Covid19 egészségügyi és gazdasági
hatásait.
Jelenleg nehéz átfogó értékelést adni a különböző országoknak a Covid19-re adott válaszlépéseiről, mivel
a járvány a világon még mindig nagyon aktív. Az európai országok különböző mértékben küszködtek a
járvány kezelésével az első hullámban 2020 tavaszán, illetve a második hullámban 2020 őszén. Sok
országnak gondot okozott a válság első hónapjaiban, hogy nem volt elegendő maszk és egyéb egyéni
védőfelszerelés. A legtöbb országnak a tesztelési kapacitás bővítése is nehézséget jelentett, ami korlátozta
a tesztelés és a kontaktkutatás hatékonyságát. Ezzel kevés lehetőség maradt a vírus terjedésének
megállítására az első hullámban, így szigorúbb korlátozó intézkedések váltak szükségessé.
Európán kívül Dél-Korea jó példa arra, hogy gyors, hatékony és célzott intézkedések révén kontrollálni
tudta a Covid19-járványt, így megelőzte a teljes lezárást. Új-Zéland egy másik sikeres példa. Európában
2020 októberéig néhány országban, például Finnországban, Norvégiában és Észtországban sikeresebben

lehetett csökkenteni a vírus terjedését és mérsékelni a gazdasági következményeket, részben a földrajzi
tényezők (alacsonyabb népsűrűség) miatt, illetve a célzott intézkedések időben történő bevezetésének,
valamint a lakosság részéről megmutatkozó erős bizalomnak és szabálykövetésnek köszönhetően.
Az idősebbeket aránytalanul nagy mértékben érinti a járvány, különösen a tartós ápolást végző
intézményekben élőket.
A vírus aránytalanul nagy mértékben érinti az időseket, illetve azokat, akik valamilyen alapbetegségben
szenvednek. Szinte minden országban a Covid19 által okozott halálesetek legalább 90%-a a 60 év felettiek
körében következett be. Sok országban a Covid19 által okozott halálesetek fele vagy több mint fele a tartós
ápolást végző intézményekben (LTC) élők között fordult elő. A kezdeti válaszlépések sok országban a
betegek és a kórházi dolgozók védelmére összpontosítottak. Csak később tettek hasonló intézkedéseket
az LTC-ben lakók és dolgozók védelme érdekében. Több országban legalább 2 hónap telt el az első
bejelentett Covid19-esetek és aközött, hogy irányelveket adtak ki az LTC-k számára a fertőzés
megelőzésére vonatkozóan. Azon országok negyedében, ahonnan információval rendelkezünk, a
közterületekre vonatkozó szigorítások bevezetéséhez képest két héttel hosszabb időre volt szükség ahhoz,
hogy korlátozzák a látogatást az ápolást végző otthonokban. A világjárvány első hulláma rávilágított az
idősek és más veszélyeztetett társadalmi csoportok Covid19-fertőzés elleni védelmének fontosságára, a
védelem révén ugyanis csökkenthető a kórházba kerülő betegek és a halálesetek száma.
Egyértelművé vált a Covid19 okozta halálesetek szociális vetülete.
A szegényeket, a hátrányos helyzetű területeken élőket és az etnikai kisebbségeket is aránytalanul nagy
mértékben érintette a járvány. Ez ráirányítja a figyelmet arra, hogy kiemelt hangsúlyt kell fektetni az
egészségi állapot társadalmi determinánsainak kezelésére irányuló politikákra, beleértve az inkluzív
szociál- és gazdaságpolitikát és az egészségügyi rendszeren túlmenő intézkedéseket, amelyek az
egyenlőtlenségek kiváltó okait célozzák meg.

A levegőszennyezés egészségügyi és jóléti hatásának kezelése
Az EU tagországaiban 168 000 és 346 000 közé tehető a finomrészecskék által okozott
légszennyezéssel összefüggő korai halálesetek száma.
Míg 2020-ban a Covid19-re irányult a figyelem, fontos, hogy ne feledkezzünk meg az egyéb fontos
egészségügyi kockázati tényezőkről, beleértve a környezeti tényezőket, például a levegőszennyezést.
Noha az elmúlt két évtizedben a legtöbb európai országban javult a levegő minősége, a szennyezésszintek
a legtöbb országban, különösen a nagyvárosokban továbbra is meghaladják a WHO iránymutatásait. Ez
súlyos következményekkel jár az emberek egészségére és halálozására nézve. Becslések szerint 2018ban az uniós országokban csak a finomrészecskékből (PM2.5) származó levegőszennyezésnek való
kitettségnek 168 000 és 346 000 közötti korai halálozást lehet tulajdonítani. A fosszilis energiahordozók
nagyobb mértékű használata miatt Közép- és Kelet-Európában különösen magas a légszennyezés miatti
halálesetek száma. A hátrányos helyzetű csoportokat minden országban aránytalanul sújtja a
levegőszennyeződésnek való nagyobb kitettség és a súlyos egészségügyi következmények
kialakulásának lehetősége.
A levegőszennyezés gazdasági és jóléti szempontból évente mintegy 600 milliárd euró
veszteséget okoz az uniós országokban, ami 2017-ben az uniós GDP 4,9 százalékának felelt
meg.
A légszennyezés miatti gazdasági és jóléti veszteség jelentős mértékű. A PM2.5 és az ózon hatására
vonatkozó friss becslések szerint 2017-ben a veszteség körülbelül 600 milliárd eurót tett ki, ami az EU
egészére kiterjedően a GDP 4,9 százalékának felel meg. A számítás mögött elsősorban az ezekkel a
légszennyező anyagokkal összefüggésbe hozható halálesetek állnak, de az ezzel összefüggő
betegségekben szenvedő emberek gyengébb életminősége és munkaképessége, illetve a magasabb

egészségügyi kiadások is.
A levegőszennyezés csökkentésére irányuló erőfeszítéseknek a kibocsátás fő forrásaira kell
összpontosítaniuk. Idetartozik a fosszilis energiahordozók használata az energiatermelésben, a
szállításban, a lakóházakban, valamint az ipari és mezőgazdasági tevékenység során. A Covid19-válság
kapcsán megfogalmazott uniós helyreállítási terv egyedi lehetőséget nyújt a zöld gazdasági fellendülés
előmozdítására azáltal, hogy a környezeti szempontokat beépíti a döntéshozatali folyamatokba, és így
támogatja a 2030-ra kitűzött uniós nemzeti kibocsátáscsökkentési célok elérését.
Maga az egészségügyi ágazat is hozzájárulhat e célkitűzés eléréséhez azáltal, hogy csökkenti saját
környezeti lábnyomát. A közegészségügyi hatóságok is hozzájárulhatnak a környezetbarát városfejlesztési
és közlekedési szakpolitikákhoz, amelyek elősegíthetik a nagyobb fizikai aktivitást is.

Egyéb fontos egészségügyi kockázati tényezők csökkentése
A környezeti kérdéseken túl számos olyan kockázati tényező is jelentős hatással van az emberek
egészségére és halálozására, amelyeken változtatni lehet. Ezek közé tartozik a dohányzás, az
alkoholfogyasztás, az egészségtelen táplálkozás, a fizikai aktivitás hiánya és az elhízás.
Az idő előtti halálozás fő oka az EU-ban továbbra is a dohányzás, amihez évente mintegy 700
000 haláleset köthető.
A dohányzók számának az utóbbi évtizedekben elért csökkenése ellenére továbbra is a dohányzás a
legnagyobb egészségügyi kockázati tényező, ami az uniós országokban évente mintegy 700 000
halálesetet jelent.
A káros alkoholfogyasztás évente további 255-290 ezer halálesetért felelős az EU országaiban. Bár az
alkoholfogyasztás visszaszorítását célzó politikák az elmúlt évtizedben sok országában csökkentették az
általános alkoholfogyasztást, a túlzott mértékű alkoholfogyasztás továbbra is problémát jelent. Felmérések
szerint a felnőttek egyharmada számolt be arról, hogy egy hónapon belül legalább egyszer lerészegedett,
és több mint egyötödük mondta, hogy élete során egy alkalomnál többször is részeg volt.
Az EU országaiban legalább minden hatodik felnőtt elhízott, és a túlsúlyosak és elhízottak
arányának alakulásában közrejátszanak a jelentős társadalmi-gazdasági különbségek.
A túlsúlyos felnőttek aránya továbbra is növekszik az EU legtöbb országában, és az EU-ban átlagosan
legalább minden hatodik felnőtt elhízott. Az elhízás a Covid19 szövődményei szempontjából is elismert
kockázati tényező. A túlsúlyosság és az elhízás arányának alakulása mögött nagy társadalmi-gazdasági
egyenlőtlenségek húzódnak meg, és ez gyakran már fiatal korban kezdődik. Példaként említhetjük, hogy a
legalacsonyabb bevétellel rendelkező háztartásokban élő gyermekek körében a túlsúlyosak és elhízottak
aránya kétszerese a legmagasabb bevétellel rendelkező családokban élőkhöz képest.

Általános és hatékony ellátás biztosítása minden lakos számára
A legtöbb uniós ország elérte, hogy az alapvető egészségügyi szolgáltatások általánosan hozzáférhetőek
legyenek, ami elengedhetetlen a Covid19-járvány hatékony kezeléséhez. Ugyanakkor az így nyújtott
szolgáltatások köre és a költségmegosztás mértéke jelentősen eltér az egyes országok között. A különböző
típusú ellátásokhoz való hatékony hozzáférésnek ugyancsak határt szab az egészségügyi dolgozók
hiánya, a hosszú várakozási idő vagy az, hogy hosszú az utazás a legközelebbi egészségügyi ellátó
intézményig.
2018-ban a legtöbb uniós országban a lakosságnak csak egy kis része számolt be arról, hogy nem sikerült
kielégíteni egészségügyi ellátás iránti igényét. Ugyanakkor ez az arány közel ötször magasabb volt az
alacsony jövedelmű háztartások körében, mint a magas jövedelmű háztartások körében. Emellett az
egészségügyi szolgáltatások megfizethetőségét korlátozza, ha a költségek jelentős része a háztartást

terheli. Az EU-ban átlagosan az egészségügyi összkiadás egyötödét önköltségként a háztartások fedezik,
de ez az arány az egyharmadot is meghaladja Lettországban, Bulgáriában, Görögországban és Máltán.
Általánosságban azokban az országokban, ahol magas az önköltség aránya, a lakosság nagyobb
arányban van kitéve a katasztrofális egészségügyi kiadásoknak, különösen az alacsony jövedelmű
csoportok körében.
A Covid19-járvány sok országban rámutatott az egészségügyi dolgozók hiányára, valamint arra,
hogy válság idején szükség van az emberi erőforrások gyors mozgósítására.
Noha az orvosok és ápolók száma az elmúlt évtizedben szinte mindegyik uniós országban nőtt, sok
országban továbbra is hiány áll fenn. Ez a hiány szembeötlővé vált a Covid19-járvány során, amely komoly
nyomás alá helyezte az egészségügyi dolgozókat. Sok ország igyekezett gyorsan további munkaerőt
mobilizálni, gyakran az inaktív és nyugdíjas egészségügyi szakemberek visszahívásával, valamint a
tanulmányaik végén járó orvosi, ápolói és más egészségügyi képzésben részt vevők mozgósításával.
Egyes országok munkaerőt is áthelyeztek a kevésbé érintett régiókból a jobban érintett területekre. Ez a
válság is rávilágít arra, hogy szükség van gyorsan bevethető tartalékkapacitások létrehozására.
Az elektív műtétek esetében a Covid19-járványt követően valószínűleg tovább nő a várakozási
idő.
Sok uniós országban régóta problémát jelent a hosszú várakozási idő az egészségügyi szolgáltatásokra,
például az elektív műtétekre. Még a Covid19-világjárvány előtt is sok országban növekedett a várakozási
idő az elektív műtétekre, mivel a beavatkozások iránti igény gyorsabban nőtt, mint a kínálat. A várakozási
idő rövid távon valószínűleg tovább nő számos országban, mivel a világjárvány során sok elektív műtétet
elhalasztottak. Egyes országok, például Dánia és Magyarország, amelyek sikeresnek bizonyultak számos
elektív egészségügyi szolgáltatás esetében a várakozási idő tartós csökkentésében, jellemzően ötvözik a
kínálati és keresleti oldalon tett intézkedéseket, és rendszeresen nyomon követik az elért eredményeket.

Az egészségi állapot nyomon követése és javítása az EU-ban
Az Health at a Glance: Europe 2020 az OECD és az Európai Bizottság közötti folyamatos szoros
együttműködés eredménye, amelynek célja, hogy a State of Health in the EU ciklusa részeként javítsa az
egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos országspecifikus és az egész EU-ra kiterjedő ismereteket.

Az Európai Bizottság 2016-ban indította el az State of Health in the EU kezdeményezést, hogy
ezáltal segítse a tagállamokat a polgárok egészségének és az egészségügyi rendszereik
teljesítményének javításában. Az Health at a Glance: Europe az első terméke a kétéves
kezdeményezésnek, amely minden páros évben átfogó adatokat és összehasonlító elemzéseket
biztosít az egészség és az egészségügyi rendszerek erősségeinek és fejleszthető területeinek a
meghatározásához.
A kezdeményezés második lépését a minden uniós országhoz kialakított egészségügyi
országprofilok jelentik. Az országprofilok következő kiadása az European Observatory for Health
Systems and Policies közösen kerül majd megjelentetésre 2019-ben, és minden egyes ország
sajátos jellemzőit és kihívásait fogja kiemelni. Az Európai Bizottság által a profilokkal együtt
előterjesztett kísérő jelentés után a kezdeményezés utolsó lépését a tagállamokkal történő
önkéntes adatcserék jelentik. Mindez lehetőséget biztosít egyes kihívások és lehetséges
szakpolitikai válaszok részletesebb megvitatására.
Információk: ec.europa.eu/health/state/summary_hu

